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ขั้นตอนการร้องเรี ยน

1. ภูมิหลัง
1.1 GFA
Certification
คือบริ ษทั นานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการรับรองบุคคลที่สาม

2.12
GmbH

(GFA)

1.2 ภายใต้ขอบเขตการรับรองคุณภาพ จะมีการให้บริ การดังนี้
a) การรับรองการบริ หารจัดการป่ าไม้ (FM) ตามมาตรฐาน FSC®-(FSC®A000511)
และ/หรื อมาตรฐาน PEFC™-(PEFC/04-04-0099)
b) การรับรองเครื อข่ายการดูแล (COC) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก FSC, PEFC,
RSPO และ UTZ
1.3 GFA มีกระบวนการร้องเรี ยนที่มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
a) เพื่อลงทะเบียนและชี้แจงข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับลูกค้าของ
GFA
("ผู้ถอื ใบรั บรอง")
จากผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วม
b) เพื่อลงทะเบียนและชี้แจงข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับ GFA โดยผูถ้ อื ผลประโยชน์ร่วมและลูกค้าของ GFA
c) เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อร้องเรี ยนที่จาเป็ นต้องได้รับการรายงานในระดับที่สูงขึ้นนั้นได้รับการบ่งชี้และจัดการ
อย่างเหมาะสม

2. ข้อร้ องเรียนจากผู้ถือผลประโยชน์ ร่วมและลูกค้าของ GFA
2.1 ผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมและลูกค้าของ GFA อาจต้องการลงทะเบียนข้อร้องเรี ยนกับ GFA
เกี่ยวกับกิจกรรมการบริ หารจัดการของผูถ้ ือใบรับรอง FSC, PEFC, RSPO หรื อ UTZ
หรื อกิจกรรมการบริ หารจัดการการรับรองของ GFA
2.2 GFA
สามารถมีส่วนร่ วมในการจัดการกับข้อร้องเรี ยนเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของมาตรฐาน
FSC, มาตรฐาน PEFC, มาตรฐาน RSPO SCC, มาตรฐาน UTZ ChoC
หรื อข้อกาหนดของโปรแกรมการรับรองของ GFA
2.3 หากต้องการได้รบั การยอมรับและได้รับการจัดประเภทเป็ นข้อร้องเรี ยน ข้อร้องเรี ยนนั้นจะถูกส่งไปยัง
GFA (ดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเป็ นภาษาเยอรมันหรื อภาษาอังกฤษ
หรื อในกรณีของการรับรอง
FSC
FM
จะถูกส่งเป็ นภาษาท้องถิ่นตามรายงานสรุ ปสาธารณะที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
FSC
(www.info.fsc.org)
ข้อร้องเรี ยนควรมีคาอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของพื้นฐานการร้องเรี ยนและประกอบด้วยหลักฐา
นเพื่อพิสูจน์ขอ้ ร้องเรี ยนนั้นๆ
2.4 ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับลูกค้าของ
ควรได้รบั การพิสูจน์ดว้ ยหลักฐานตามความเป็ นจริ งและคาอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่
และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

GFA
วันที่

2.5 ผูถ้ ือใบรับรองทุกคนจะต้องมีระบบการร้องเรี ยนของตัวเองเพื่อชี้แจงข้อร้องเรี ยนที่แจ้งโดยผูถ้ ือผลประโ
ยชน์ร่วม
ดังนั้นข้อร้องเรี ยนใดๆ
เกี่ยวกับผูถ้ ือใบรับรองจะถูกส่งไปยังผูถ้ อื ใบรับรองคนดังกล่าวเป็ นอันดับแรก
และดาเนินการผ่านระบบการบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยนของผูถ้ อื ใบรับรองก่อนทีจ่ ะถูกส่งไปยัง GFA

2.7 GFA จะตรวจสอบข้อร้องเรี ยน รวบรวม และยืนยันข้อมูลที่จาเป็ นทั้งหมด (เท่าทีจ่ ะทาได้)
เพื่อดาเนินการกับข้อเรื่ องร้องเรี ยนและตัดสินความเกี่ยวข้องของข้อร้องเรี ยน
GFA
จะตรวจสอบข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับบริ การดังกล่าวใน
1.2
GFA
อาจออกคาร้องขอให้ดาเนินการแก้ไขหรื ออาจระงับใบรับรองในกรณีที่มีการพิ สูจน์ขอ้ ร้องเรี ยน
GFA
จะตอบกลับผูร้ อ้ งเรี ยนเพื่อแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบถึงการดาเนินการและผลการตรวจสอบ
GFA
จะเก็บบันทึกข้อร้องเรี ยนที่ได้รับและการดาเนินการที่ได้กระทาไป
GFA

2.9 เมื่อได้รับข้อร้องเรี ยนแล้ว
GFA
จะให้คาตอบเบื้องต้นว่าข้อร้องเรี ยนนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองที่ GFA รับผิดชอบหรื อไม่
และหากจาเป็ น จะรวมถึงโครงร่ างแนวทางการดาเนินการที่เสนอเพื่อติดตามข้อร้องเรี ยนภายในสอง (2)
สัปดาห์หลังจากได้รบั ข้อร้องเรี ยน
และจะมีการตรวจสอบข้อกล่าวหาและระบุการดาเนินการที่เสนอทั้งหมดในการตอบรับต่อข้อร้องเรี ยนภายใน
สาม (3) เดือนหลังจากได้รับข้อร้องเรี ยน
2.10
FSC

2.13 ในกรณีของ UTZ GFA จะตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนภายใน 15 วันทาการ
หากการร้องเรี ยนไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 20 วันทาการ GFA จะรายงานไปยัง UTZ
ในกรณีที่ผรู ้ ้องเรี ยนยังไม่พึงพอใจกับผลการตรวจสอบ ผูร้ อ้ งเรี ยนสามารถรายงานเรื่ องนี้ไปยัง UTZ
โดยใช้ข้นั ตอนการร้องทุกข์ของ UTZ (ดูที่กฎการรับรองบทที่ 4.1)
2.14 ข้อร้องเรี ยนจะได้รบั การจัดสรรให้กบั สมาชิกพนักงานเพื่อตรวจสอบและตอบกลับ
ข้อร้องเรี ยนที่มีต่อพนักงาน
และผูต้ รวจสอบจะได้รับการจัดสรรให้กบั ผูอ้ านวยการการบริ หารจัดการของ
และการร้องเรี ยนเกี่ยวกับผูอ้ านวยการการบริ หารจัดการของ
นั้นจะได้รับการจัดสรรให้กบั บอร์ดที่ปรึ กษาของ GFA เพื่อทาการตรวจสอบ

GFA จะลงทะเบียนข้อร้องเรี ยนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ อื ใบรับรอง GFA FSC กับ

2.11 GFA จะตอบกลับข้อร้องเรี ยนเป็ นภาษาเยอรมันหรื อภาษาอังกฤษ หรื อในกรณีของการรับรอง
FSC FM จะตอบกลับเป็ นภาษาท้องถิ่นตามรายงานสรุ ปสาธารณะที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ FSC
(www.info.fsc.org)

GFA
GFA
GFA

2.15 การตรวจสอบและการติดตามข้อร้องเรี ยนอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามเฝ้าระวังที่ไม่ได้กาหน
ดไว้ล่วงหน้า
หรื ออาจมีการตรวจสอบในการตรวจติดตามเฝ้าระวังตามกาหนดเวลาที่กาหนด
อาจมีการจัดให้มีการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ในเครื อในพื้นที่หรื อสานักงานพันธมิตรของ
GFA
เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยน
2.16 เจ้าหน้าที่
GFA
จะตรวจสอบไฟล์และตัดสินใจว่าจะดาเนินการแก้ไขใดๆ
ที่เหมาะสมและจะใช้วิธีการใดในการดาเนินการ
ในการพิจารณาไฟล์
GFA
อาจเรี ยกใช้ความเชี่ยวชาญของสมาชิกบอร์ดตัดสินการรับรองของ
GFA
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
2.17

ผูร้ ้องเรี ยนจะได้รบั แจ้งเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและการดาเนินการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา

2.18 หากเป็ นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง FSC และผูร้ ้องเรี ยนยังไม่พึงพอใจกับผลการตรวจสอบ
ผูร้ ้องเรี ยนอาจส่งข้อร้องเรี ยนไปยังผูอ้ านวยการการบริ หารจัดการของ ASI ตามที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
ASI - Assurance Services International GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 69, 53113 Bonn, Germany
โทรศัพท์: +49 228 227237- 0 แฟกซ์: +49 228 227237- 30
อีเมล: asi-info@asi-assurance.org

3. ข้อผูกพันทั่วไป
3.1 ผูร้ ้องเรี ยนไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก GFA เพือ่ ชดเชยค่าใช้จ่ายหรื อความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้น
3.2 ข้อร้องเรี ยนตามคาบอกเล่าหรื อการส่งข้อร้องเรี ยนที่ไม่ระบุชื่อ
และการแสดงความไม่พึงพอใจที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็ นข้อร้องเรี ยนที่แจ้งโดยผูร้ อ้ งเรี ยนหรื อบุคคลที่สาม
รวมถึงการร้องเรี ยนที่ถูกแจ้งและเผยแพร่
เช่น
บนเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
ฯลฯ
จะไม่ได้รับการดาเนินการตามขั้นตอนการร้องเรี ยนนี้และจะไม่ได้รับการยอมรับ
แต่จะถือว่าเป็ นความคิดเห็นของผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมและจะได้รบั การชี้แจงในระหว่างการตรวจสอบครั้งต่อ
ไป
3.3 GFA ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรื อเปลีย่ นแปลงขั้นตอนนี้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. รายละเอียดข้อมูลติดต่อ

2.6 หากผูร้ ้องเรี ยนไม่ได้รับการตอบกลับหรื อเชื่อว่าไม่ได้รับการตอบกลับที่เพียงพอ
ข้อร้องเรี ยนนั้นควรได้รับการชี้แจงและส่งไปยัง GFA (ดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง)

2.8 การตัดสินใจแก้ไขข้อร้องเรี ยนนั้นกระทาโดย หรื อตรวจสอบและอนุมตั ิโดยพนักงาน
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรี ยน

GFA จะไม่เปิ ดเผยชื่อของผูร้ อ้ งเรี ยนเกี่ยวกับลูกค้าหากผูร้ ้องเรี ยนร้องขอเป็ น พิเศษ

GFA Certification GmbH
Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Germany
โทรศัพท์: +49 40 5247431- 0 แฟกซ์: +49 40 5247431- 999
อีเมล: info@gfa-cert.com

